

 



المملكة العربية السعودية







English Edition Copyright© the McGrawHill CompaniesInc
All rights reserved

©

Arabic Edition is published by Obeikan under agreement with
�e McGrawHill CompaniesInc© 2008


© 

 


www.macmillanmh.com www.obeikaneducation.com

 




Science: A Closer Look © 2008
BUILDING SKILLS: 
WORKBOOK
Grade 1



       

ـــــــــــوعُ ضُ وْ اَلْمَ

 َوىل ةِ األُ دَ حْ ةُ الْوَ طَ نْشِ أَ

 •....................................... لِ وَّ لِ األَ صْ ةُ الْفَ طَ نْشِ أَ
لِ الثّاين.........................................•  صْ ةُ الْفَ طَ نْشِ أَ

 ِة انِيَ ةِ الثّ دَ حْ ةُ الْوَ طَ نْشِ أَ
 •...................................... لِ الثّالِثِ صْ ةُ الْفَ طَ نْشِ أَ
 •........................................ ابِعِ لِ الرّ صْ ةُ الْفَ طَ نْشِ أَ

 ِة الِثَ ةِ الثّ دَ حْ ةُ الْوَ طَ نْشِ أَ
 •.................................. لِ الْخامِسِ صْ ةُ الْفَ طَ نْشِ أَ

 ِة ابِعَ ةِ الرّ دَ حْ ةُ الْوَ طَ نْشِ أَ
ادِسِ ..................................-  لِ السَّ صْ ةُ الْفَ طَ نْشِ أَ

 ِة امِسَ ةِ اخلْ دَ حْ ةُ الْوَ طَ نْشِ أَ
 -...................................... ابعِ لِ السَّ صْ ةُ الْفَ طَ نْشِ أَ
 -...................................... نِ امِ لِ الثَّ صْ ةُ الْفَ طَ نْشِ أَ

 ِة ادِسَ ةِ السّ دَ حْ ةُ الْوَ طَ نْشِ أَ
عِ .....................................-  لِ التَّاسِ صْ ةُ الْفَ طَ نْشِ أَ
 -.................................... ِ لِ العارشِ صْ ةُ الْفَ طَ نْشِ أَ

ةُ حَ فْ الصَّ
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ةُ يَّ مِ لْ ةُ الْعِ يقَ رِ الطَّ اتُ وَ ارَ هَ الْمَ

يَّةُ لْمِ ةُ الْعِ يقَ اَلطَّرِ

ظُ أُالحِ

أَلُ أَسْ

عُ قَّ تَوَ أَ

ةً طَّ عُ خُ أَضَ

ةَ طَّ بِعُ الْخُ تَّ أَ

تَائجَ لُ النَّ جِّ أُسَ

بَةَ رِ يدُ التَّجْ عِ أُ

تِجُ نْ تَ أَسْ

يَّةُ لْمِ اتُ الْعِ ارَ هَ الْمَ

ظُ أُالحِ

نُ ارِ قَ أُ

نِّفُ أُصَ

أَقِيسُ

لُ اصَ تَوَ  أَ

عُ قَّ تَوَ أَ

تِجُ نْ تَ بَةَأَسْ رِ يدُ التَّجْ عِ أُ

تِجُ نْ تَ أَسْ

تِجُ نْ تَ أَسْ


          


          




       

ة المَ ليماتُ السَّ تَعْ

: ةِ يَّ مِ لْ العِ بِ  التَّجارِ وَ ةِ  طَ نْشِ األَ نْفيذِ  تَ نْدَ  عِ الِيَةَ  التَّ ةِ  المَ السَّ ليماتِ  تَعْ بِعُ  تَّ أَ

ةٍ.- ١ قَّ ليامتِهِ بِدِ بِعُ تَعْ تَّ أَ ، وَ مِ لِّ تِباهٍ إىل املُعَ عُ بِانْ تَمِ أَسْ

٢ -. ٍ ئْ ا مِنْ شَ دً كِّ أَ تَ نْ مُ ْ أكُ أَلُ إِذا ملَ أَسْ

ةٍ.- ٣ قَّ واتِ النَّشاطِ بِدِ طُ بِعُ خُ  أتَّ

٤ -. مُ ذلكَ لِّ َّ املُعَ لَبَ إِيلَ ا طَ ، إالّ إذَ نْفيذِ النَّشاطِ نْدَ تَ ةٍ عِ مُّ أيَّ مادَّ قُ أَوْ أَشُ وَّ ال أتَذَ

٥ -. ريِقٍ نَ فَ مْ لُ ضِ مَ ما أعْ نْدَ تِي عِ وعَ مُ ْ ادِ جمَ عَ أفرَ نُ مَ أتَعاوَ

تيبِهِ.- ٦ تَرْ يلِ وَ مَ كانِ عَ ةِ مَ افَ ىل نَظَ أُحافِظُ عَ

لِّ  ا قبْلَ كُ يِّدً يَّ جَ لُ يَدَ سِ ٧- أَغْ
. هُ دَ بَعْ نَشاطٍ وَ

دامِ  تِخْ نْدَ اسْ رُ عِ ذَ ٩- أحْ
يَّةِ. جاجِ الزُّ ةِ وَ ادَّ واتِ احلَ دَ األَ

ةَ الْواقِيَةَ  ارَ عُ النَّظَّ ٨- أَضَ
. لكِ َّ ذَ لَبُ إِيلَ طْ ما يُ نْدَ عِ

كابِ  نْدَ انْسِ لِّمي عِ عَ ُ مُ ربِ ١٠- أُخْ
. وادِثَ ، أوْ أّيِّ حَ وائِلِ السَّ



؟  تَشابَهانِ . فيمَ يَ رِ جَ رُ إِلى النَّباتِ وإلى الْحَ . أنْظُ نُ    أقارِ
؟  لِفانِ تَ فيمَ يَخْ وَ

يَّةِ؟ يْرُ الْحَ يَاءُ غَ ما األشْ ؟ وَ يَّةُ لوقاتُ الْحَ خْ ما الْمَ

الًّ مِنَ النَّباتِ  ي كُ وِ عاءٍ. أَرْ رَ في وِ جَ عُ الْحَ    أضَ
. بوعٍ ةَ أُسْ دَّ رِ مُ جَ والْحَ

؟ ثُ دُ ا يَحْ اذَ . مَ ظُ حِ    أُالَ

يْفَ  ؟ كَ يٍّ يْرُ حَ يٌّ أَمْ غَ لُوقٌ حَ خْ ءُ مَ يْ ذا الشَّ لْ هَ . هَ تِجُ نْ تَ   أَسْ

؟   لِكَ فُ ذَ رِ أَعْ

تِي  ةِ الَّ يَّ يْرُ الحَ يَاءُ عَ شْ األَ ةُ وَ يَّ اتُ الحَ وقَ لُ خْ ا المَ . مَ نِّفُ    أصَ
ستِي؟     رَ دْ ا فِي مَ هَ أَرَ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ


               

    

   

ا)يتغير النبات وينمو، أما الحجر فيبقى كما هو.  (يجيب الطالب شفويًّ

ا) أعرف أن المخلوق حي عندما يتغير، ويحتاج   (يجيب الطالب شفويًّ

إلى الغذاء والماء والهواء لكي يعيش.

ا) . ستختلف اإلجابات (يجيب الطالب شفويًّ
رٍ جَ حَ

افٍ فّ عاءٍ شَ وِ

ماءٍ

نَباتٍ

   



  

ةِ  يَّ يْرُ الحَ يَاءُ غَ شْ األَ ةُ وَ يَّ اتُ الحَ وقَ لُ خْ المَ

ةُ يَّ اتُ الحَ وقَ لُ خْ ةٍالمَ يَّ يْرُ حَ يَاءُ غَ أَشْ

قٍ صِ الَ

تٍ الّ جَ تٍمَ الّ جَ مَ

. تِ الَّ جَ ةٍ فِي المَ يَّ يْرِ حَ يَاءَ غَ أشْ ةٍ وَ يَّ اتٍ حَ وقَ لُ خْ نْ مَ ثُ عَ   أَبْحَ

ةٍ مِنَ  يَّ يْرِ حَ يَاءَ غَ أَشْ ةٍ وَ يَّ اتٍ حَ وقَ لُ خْ ا لِمَ رً وَ عُ صُ مَ   أَجْ
. تِ الَّ جَ المَ

ها مِن  معتُ ورِ التي جَ ا فِي الصّ اهَ ياءَ أَرَ عُ أَشْ نِفُ أَضَ    أُصَ
وِ التّالي. لى النَّحْ يْنِ عَ تَ وعَ مُ جْ المجالتِ في مَ


               

   

ا)  (يجيب الطالب شفويًّ

 الحجارة، الوعاء الحيوانات والنباتات




                

 . قٍ فْ بَةِ بِرِ رْ بُ النَّباتَ مِنَ التُّ حَ    أَسْ

؟  زاءُ النَّباتِ ا أَجْ مَ

رُ إِلى ساقِ النَّباتِ  أنْظُ ، وَ ةً بِّرَ كَ ةً مُ سَ دَ مُ عَ دِ تَخْ . أَسْ ظُ حِ أُالَ    
هِ.  ورِ ذُ جُ راقِهِ وَ أَوْ وَ

ةِ. لِفَ تَ خْ زائِهِ الْمُ الً لِلنَّباتِ بأَجْ كْ مُ شَ سُ . أَرْ لُ     أتَواصَ

    

   

ةٍ بِّرَ كَ ةٍ مُ سَ دَ عَ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

نَباتٍ

ةٍ؟ لِفَ تَ خْ زاءٍ مُ نًا مِنْ أَجْ وَّ كَ قَ اللهُ النَّباتَ مُ لَ . لِماذا خَ تِجُ نْ تَ أسْ    

   

ا)  أجزاء النبات تساعده ليحصل على ما يحتاج إليه ليعيش، مثل الهواء وضوء   (يجيب الطالب شفويًّ

الشمس والماء.

يرسم الطالب صورة نبات يظهر فيه الساق واألوراق 

والجذور.



؟ اقِ ثَ لِلسَّ دَ ا حَ اذَ مَ     

ا؟ اهَ تِي أرَ بَاتِ الَّ اءُ النَّ زَ ا أَجْ . مَ فْسِ رَ رُ إِلَى نَبَاتِ الكَ نْظُ     أَ   

. اهُ ا أَرَ مُ مَ سُ . أَرْ اقِ ى السَّ لَ رُ إِلَى أَعْ نْظُ . أَ لُ اصَ تَوَ    أَ


                

  

. نٌ وَّ لَ اءٌ مُ افٍ فِيهِ مَ فَّ فْسَ فِي إِنَاٍء شَ رَ عُ الكَ    أَضَ

فْسٍ رَ انِ كَ يقَ سِ

افٍ فَّ إِنَاءٍ شَ

اءٍ مَ

امٍ عَ نِ طَ وِّ لَ مُ

اتِي. ظَ حَ الَ ئِي بِمُ الَ مَ كُ زُ ارِ الِي. أُشَ مِ التَّ اقَ فِي اليَوْ حظُ السَّ    أُالَ

؟ اقِ رَ وْ نُ األَ رَ لَوْ يَّ ا تَغَ اذَ . لِمَ تِجُ نْ تَ أَسْ  

ٍ ٍ إِ

اء َ

اقُ السَّ

ٍ

َّ َ َ

 أنا أر الساق واألوراق.

 تغيّر لونه.

ن إلى األوراق.  تغيّر لون األوراق ألن الساق حمل الماء الملوّ



؟ بُذورَ نِّفُ الْ يْفَ أُصَ كَ

ةِ. بِّرَ كَ ةِ الْمُ سَ دَ دامِ الْعَ تِخْ ورِ بِاسْ ذُ بُ رُ إِلى الْ . أنْظُ ظُ    أالحِ

؟  ورِ ذُ بُ دٍ مِنَ الْ دَ بَرُ عَ ا أَكْ يهَ موعاتِ فَ جْ . أَيُّ الْمَ نُ    أقارِ

   

ةٍ عَ نَوّ تَ ورٍ مُ بُذُ

ا؟  هَ نِّفُ يْفَ أُصَ . كَ موعاتٍ جْ بُذورَ في مَ عُ الْ . أضَ نِّفُ    أصَ

تُ  نَّفْ يْفَ صَ يِّنُ كَ بَ الً يُ وَ دْ لُ جَ مَ . أَعْ انَاتِ يَ بَ لُ الْ جِّ    أُسَ
. لِ وَ دْ لى الْجَ بُذورَ عَ قُ الْ لْصِ مَّ أُ ، ثُ بُذورَ الْ


              

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

    

ةٍ قَ ةٍ الصِ مادَّ

ةٍ بِّرَ كَ ةٍ مُ سَ دَ عَ

ةٍ عَ نَوّ تَ ورٍ مُ بُذُ

  إجابات محتملة: بحسب كل من اللون والشكل والحجم.

ا)  ستتنوع اإلجابات.  (يجيب الطالب شفويًّ

بُذورِ موعاتُ الْ جْ مَ

يمكن تصنيفها حسب 

اللون والحجم والشكل.



ةِ رَ هْ رُ إلى الزَّ أَنظُ

. ةً رَ هْ ظُ زَ حِ    أُالَ

. ةٌ لِفَ تَ خْ الٌ مُ كَ أَشْ ةٌ وَ لِفَ تَ خْ انٌ مُ لْوَ ا أَ ارٌ لَهَ هَ بَاتَاتِ أَزْ يدِ مِنَ النَّ دِ عَ لِلْ
   

. ةً رَ هْ مُ زَ سُ    أَرْ

  

قٍ رَ وَ

اصٍ صَ مِ رَ لَ قَ

ةٍ رَ هْ زَ


              



لى الْماءِ؟ لْ عَ صُ ثُ لِلنَّباتِ إِذا لَمْ يَحْ دُ ماذا يَحْ

ما  هُ دَ ي أَحَ وِ أَرْ . وَ سٍ مِ شْ كانٍ مُ يْنِ في مَ عُ نَباتَ    أضَ
اءٍ. ونِ مَ رَ مِنْ دُ كُ اآلخَ تْرُ أَ ، وَ طْ قَ فَ

بَةِ؟ طْ نِ الرَّ ماكِ ها يَعيشُ في األَ يُّ أَ ةِ؟ وَ ماكنِ الْجافَّ باتاتِ تَعيشُ في األَ . أَيُّ النَّ نِّفُ    أصَ

   

؟  يْنِ باتَ لٍّ مِنَ النَّ ثُ لِكُ دُ . ماذا يَحْ عُ قَّّ    أتَوَ

. يْنِ باتَ ثُ لِلنَّ دُ مُ ما يَحْ سُ . أَرْ بَياناتِ لُ الْ جِّ    أُسَ

. بوعٍ ةَ أُسْ دَّ يْنِ مُ باتَ . أراقِبُ النَّ ظُ    أُالحِ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ


                      

    

ماءٍ

يْنِ نَباتَ

   

 إجابة محتملة: أحد النباتين سينتعش وينمو بشكل جيد 
ا)  والنبات اآلخر سيذبل ولن ينمو بشكل جيد (يجيب الطالب شفويًّ

ا)  إجابة محتملة: تعيش نباتات المحيط ونباتات الغابة في األماكن الرطبة.   (يجيب الطالب شفويًّ
أما نباتات الصحراء فتعيش في األماكن الجافة. 

الرسم يوضح االختال فات 

بين النباتين.

وَ بالماء رْ نبات روي بالماء           نبات لم يُ



لِ التَّالي: وَ دْ ، كما فِي الجَ صِ خصَّ انِ المُ كَ ةٍ فِي المَ وعَ مُ جْ لَّ مَ قُ كُ لْصِ    أُ

يشُ فِي  رٍ لِنَباتَاتٍ تَعِ وَ نْ صُ تِ عَ الَّ جَ ثُ فِي المَ    أَبْحَ
. ابَةِ يشُ فِي الغَ بَاتَاتٍ تَعِ نَ اءِ وَ رَ حْ الصَّ

اءِ  رَ حْ يشُ فِي الصَّ تِي تَعِ بَاتَاتِ الَّ رَ النَّ وَ عُ صُ . أَضَ نِّفُ    أُصَ
ابَةِ  يشُ فِي الغَ تِي تَعِ بَاتَاتِ الَّ رَ النَّ وَ صُ ةٍ، وَ وعَ مُ جْ فِي مَ

. رَ ةٍ أُخْ وعَ مُ جْ فِي مَ

   


                      

  

ةِ ابَ اتَاتُ الغَ بَ اءِ ونَ رَ حْ اتَاتُ الصَّ بَ نَ

قٍ صِ الَ

يَةٍ لمِ التٍ عِ جَ مَ

قٍ صِ الَ

راءِ حْ يشُ فِي الصَّ بَاتَاتٌ تَعِ ابَةِ نَ يشُ فِي الغَ بَاتَاتٌ تَعِ نَ




               

   

. اتِ صَّ قَ رْ مِنَ الْمِ ذَ    أَحْ

. موعاتٍ جْ يَواناتِ في مَ رَ الْحَ وَ عُ صُ . أَضَ نِّفُ أَصَ   

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

ا  مَ ؟ وَ تَلِفُ فِيمَ تَخْ ئِي؟ وَ الَ مَ اتِ زُ وعَ مُ جْ عَ مَ اتِي مَ وعَ مُ جْ هُ مَ ابَ تَشَ . فِيمَ تَ نُ ارِ  أُقَ

ا؟ اذَ لِمَ ؟ وَ ةٍ وعَ مُ جْ لِّ مَ ا إِلَى كُ تَهَ افَ كِنُ إِضَ مْ تِي يُ  الَّ رَ انَاتُ األُخْ يَوَ الحَ

يَةٍ لمِ التٍ عِ جَ مَ

صٍّ قَ مِ

    

؟  يَواناتِ نْواعُ الْحَ ما أَ

ةٍ. لِفَ تَ خْ يَواناتٍ مُ ا لِحَ رً وَ أقُصُّ صُ  

صٍّ قَ مِ
   

. اتِ صَّ قَ رُ مِنَ الْمِ ذَ  أَحْ

. اتٍ وعَ مُ جْ انَاتِ فِي مَ يَوَ رَ الْحَ وَ عُ صُ . أَضَ نِّفُ أُصَ   

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

ا  مَ ؟ وَ تَلِفُ فِيمَ تَخْ ئِي؟ وَ الَ مَ اتِ زُ وعَ مُ جْ عَ مَ اتِي مَ وعَ مُ جْ هُ مَ ابَ تَشَ . فِيمَ تَ نُ ارِ  أُقَ

ا؟ اذَ لِمَ ؟ وَ ةٍ وعَ مُ جْ لِّ مَ ا إِلَى كُ تَهَ افَ كِنُ إِضَ مْ تِي يُ  الَّ رَ انَاتُ األُخْ يَوَ الحَ

ا وأضع الحيوانات بحسب  ا وأضع الثدييات معً ا وأضع الطيور معً   إجابات محتملة: أضع الحشرات معً

ا) ا وأضيف األسود والنمور إلى مجموعة الثدييات. (يجيب الطالب شفويًّ أقدامها أو ذيولها معً



   

 . فِّ الئِي فِي الصَّ مَ لَ إِلَى لِزُ ضَّ فَ انِي المُ يَوَ فُ حَ . أَصِ لُ اصَ تَوَ   أَ

هُ ؟ تُ دْ جَ ي وَ ا الَّذِ مَ

الئِي؟ مَ ا زُ هَ فَ صَ تِي وَ انَاتِ الَّ يَوَ نِ الحَ لُ عَ ضَّ فَ انِي المُ يَوَ تَلِفُ حَ   فِيمَ يَخْ

انَاتٍ يَوَ رِ حَ وَ صُ

؟ لُ ضَّ فَ انِي المُ يَوَ ا حَ مَ

. لِ ضَّ فَ انِي المُ يَوَ ةِ حَ ورَ نٍ إِلىَ صُ عُّ ر بِتَمَ نْظُ . أَ ظُ حِ   أُالَ


               

  

هِ؟ مِ سْ اءِ جِ زَ لُ بأجْ ضَّ فَ انِي المُ يَوَ يْنُ حَ تَعِ يْفَ يَسْ   كَ

  إجابات محتملة: حيواني المفضل حيوان بري. يعيش في الغابات  ويتحرك بطريقة تختلف عن 

حركة باقي الحيوانات. إنه يتأرجح ويتسلق.

  إجابات محتملة: يستعين حيواني المفضل بيديه للتحرك بين األشجار بحثًا عن الطعام.




                 

ة؟ لِفَ تَ خْ ة المُ مَ عِ طْ لِ األَ لى تَناوُ نانِي عَ ني أَسْ دُ يْفَ تُساعِ كَ

فَ رِ عْ آةِ؛ ألَ رْ رُ في الْمِ نْظُ أَنا أَ ، وَ ةً لِفَ تَ خْ ةً مُ مَ عِ لُ أَطْ تَناوَ . أَ ظُ أُالحِ  
 . عامٍ لِّ طَ لِ كُ تُ في تَناوُ مْ دَ تَخْ انِي اسْ نَ أَيَّ أَسْ  

 . هُ لَ نَاوَ بْلَ أَنْ أَتَ هُ قَ فُ رِ ي الَ أَعْ امِ الَّذِ نِ الطَّعَ أَلُ عَ . أَسْ رُ ذَ     أَحْ

امِي. عَ لِ طِ نَاوُ ها فِي تَ تُ مْ دَ تَخْ نَانُ التي اسْ ا األسْ مَ   

تَلِفُ  نانِي، لِماذا يَخْ لِ أَسْ كْ رُ إِلى شَ . أنْظُ نُ قارِ أُ   
؟ ضٍ نْ بَعْ ا عَ هَ ضُ بَعْ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

؟ لِماذا؟  مِ حْ ةً مِنَ اللَّ عَ لَ قِطْ يْ آكُ مُ لِكَ دِ تَخْ نَانِ أَسْ سْ . أَيَّ األَ عُ قَّ    أتَوَ

   

رٍ زَ جَ

ةٍ فَ فَّ جَ ةٍ مُ هَ فاكِ

فشارٍ

آةٍ رْ مِ

ةٍ فَ فَّ جَ ةٍ مُ هَ فاكِ

فشارٍفشارٍ

آةٍ رْ مِ

      

رٍ زَ جَ

    

   

  يرسم الطالب األسنان التي استخدمها.

  إجابة محتملة: أسناني تعمل أشياء مختلفة؛ فهي تقطع 

وتمضغ وتطحن الطعام.

ا)  سآكل قطعة اللحم بأسناني األمامية؛ ألني أحتاج إلى تقطيعها. (يجيب الطالب شفويًّ

  إجابة محتملة: أستخدم أسناني العلوية والسفلية في التقطيع ومضغ 
الجزر، فأسناني األمامية تقطع الفواكه الجافة بينما أسناني الخلفية 

تمضغها. وكذلك أستخدم أسناني الخلفية في أكل الذرة.



؟ انِ صَ نَانِ الْحِ نْ أسْ رِ عَ نَانُ النَّمِ تَلِفُ أسْ يْفَ تَخْ كَ

نَانُ  تَشابَهُ أَسْ . فيمَ تَ يَواناتِ رِ الْحَ وَ رُ إِلى صُ نْظُ . أَ نُ قارِ     أُ
؟ تَلِفُ فيمَ تَخْ ؟ وَ يَواناتِ الْحَ

هِ  ذِ يَوانٍ في هَ لُّ حَ هُ كُ لُ كُ أْ عامِ الَّذي يَ عُ الطَّ . ما نَوْ تِجُ نْ تَ    أَسْ
؟ لكَ فْتُ ذَ رَ يْفَ عَ ؟ كَ رِ وَ الصُّ


                 

  

 . ةِ لِفَ تَ خْ يَواناتِ الْمُ امِ الْحَ عَ اعَ طَ فُ أنْوَ رَّ أتَعَ

انًا  نَ يَواناتِ أَسْ عٍ مِنَ الْحَ لِّ نَوْ هُ لِكُ قَ اللَّ لَ ي لِماذا خَ فِّ رادِ صَ حُ ألفْ ضِّ . أُوَ لُ تَواصَ    أَ
هِ؟  يْرِ نَانِ غَ نْ أسْ تَلِفُ عَ تَخْ

   

يَواناتٍ رِ حَ وَ صُ

يَواناتِ رِ أسنانِِ الحَ وَ صُ

  للحصان أسنان ويأكل العشب وهو من آكالت األعشاب. للنمر أسنان 
حادة ويأكل  اللحم وهو من آكالت اللحوم. ولكل منهما أرجل وذيل، 

ويجب أن يحصل كالهما على   الغذاء والماء.

  الحصان له أسنان مسطحة وهو آكل عشب. النمر يأكل اللحم؛ ألن 
له أسنانًا حادة  وهو من آكالت اللحوم.

  إجابة محتملة: للنمر أسنان حادة ألكل وتقطيع اللحم وللحصان أسنان لمضغ العشب وأكله ببطء.



؟ انَاتُ يَوَ لُ الحَ أْكُ ا تَ اذَ مَ
. ةُ تَلِفَ خْ اناتُ المُ يَوَ ا الحَ لُهَ أْكُ تِي تَ ةِ الَّ مَ نْ أَنْواعِ األَطْعِ ثُ عَ أَبْحَ

لُ مَ ا أَعْ اذَ مَ

هُ  ابَ تَشَ تَ يفَ  كَ  . ــاهُ ن أَدْ تَينِ  ورَ الصُّ إِلَى  أَنْظُرُ   . نُ أُقــارِ   

؟ تَلِفُ يفَ تَخْ كَ ؟ وَ انَاتُ يَوَ الحَ


                 

       
   

اناتٍ يَوَ رِ حَ وَ صُ

الٍ لْصَ صَ

اذِجِ عِ النَّمَ قِطَ

ةٌ رَ قَ بَ رٌ نَمِ

ةٌ رَ قَ بَ
رٌ نَمِ

تأكل البقرة األعشاب بأسنانها المسطحة؛ فهي من الحيوانات 

اآلكلة األعشاب. أما النمر فيأكل اللحوم وله أسنان حادة؛ فهو 

من الحيوانات اآلكلة. وكالهما له أربع أرجل وذيل ويحتاجان 

إلى الماء والغذاء للبقاء على قيد الحياة.

؟ لِكَ فْتُ ذَ رَ يفَ عَ كَ ةٍ؟ وَ ورَ لِّ صُ يَوانُ فِي كُ هُ الحَ لُ أْكُ ي يَ ذِ ا نَوعُ الطَّعامِ الَّ . مَ تَنْتِجُ   أَسْ
تأكل البقرة األعشاب ألن لها أسنانًا مسطحة، وهي من الحيوانات اآلكلة األعشاب. ويأكل 

النمر اللحوم ألن له أسنانًا حادة، وهو من الحيوانات اآلكلة اللحوم.



       

آكِالتِ  نانِ  َسْ ألِ وذَجٍ  نَمُ لِ  مَ لِعَ اذِجِ  النَّمَ قِطَعَ  وَ الَ  لْصَ الصَّ لُ  مِ تَعْ أَسْ ا.  وذَجً نَمُ لُ  مَ أَعْ   

. شابِ نَانِ آكِالتِ األَعْ أَسْ ومِ وَ اللُّحُ

   

. لِكَ رُ ذَ أُفَسِّ ، وَ انٍ يَوَ لُّ حَ ا كُ هَ تَلِكُ مْ تِي يَ نَانِ الَّ عَ األَسْ الئِي نَوْ مَ حُ لِزُ ضِّ . أُوَ لُ اصَ    أَتَوَ

ثَرَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

اناتُ  يَوَ لُ الحَ أْكُ يفَ تَ ظُ كَ أُالحِ ، وَ انٍ يَوَ ةَ حَ يقَ دِ ةِ أَوْ حَ اناتِ األَلِيفَ يَوَ ا لِلْحَ رً تْجَ ورُ مَ . أَزُ ظُ أُالحِ

ا. هَ امَ طَعَ


                 

إجابة محتملة: للنمر أسنان حادة لقضم وقطع اللحوم، أما البقرة فلها أسنان مسطحة لمضغ 

األعشاب وأكلها ببطء.

إجابة محتملة: شاهدت الخروف في الحديقة وهو من آكالت األعشاب، وهو يأكل كما تأكل 

البقرة فيمضع األعشاب ببطء.




                   

؟ انَاتُ يَوَ يشُ الحَ يْنَ تَعِ أَ

    

نِ  اكِ أَمَ تِ وَ جالَّ انَاتٍ في المَ يوَ رِ حَ وَ رُ إِلى صُ . أَنظُ ظُ حِ   أُالَ
ا. هَ يْشِ عَ

انَاتِ  يَوَ لَ الحَ وْ ه حَ تُ ظْ ا الحَ يلي عمَّ مِ بِرُ زَ . أُخْ لُ   أتَواصَ
ا. هَ يْشِ نِ عَ اكِ أَمَ وَ

ى  لَ ا عَ هَ قُ لْصِ أُ ا وَ هَ يْشِ نِ عَ اكِ أَمَ انَاتِ وَ يَوَ نِ الحَ ا عَ رً وَ   أَقُصُّ صُ
. ةٍ جيَّ ارِ ةٍ خَ قَ رَ وَ

ا. ادًّ صُّ حَ قَ ونُ المِ دْ يَكُ .قَ رُ ذَ    أَحْ

رَ ثَ فُ أكْ شِ تَكْ أَسْ
لِفةُ من  تَ خْ انَاتُ المُ يَوَ يشُ الحَ .  لِماذا تَعِ نْتجُ تَ    أَسْ

لِفةِ؟ تَ خْ نَ مُ اكِ أَمَ

   
 

ةٍ يَّ لمِ التٍ عِ جَ مَ

صٍّ قَ مِ
ى  لَ ا عَ هَ قُ لْصِ أُ ا وَ هَ يْشِ نِ عَ اكِ أَمَ انَاتِ وَ يَوَ نِ الحَ ا عَ رً وَ   أَقُصُّ صُ

ةٍ يَّ لمِ التٍ عِ جَ مَ

صٍّ قَ مِ

وينٍ لْ وينٍأَقْالمِ تَ لْ وينٍأَقْالمِ تَ لْ أَقْالمِ تَ

ةٍ قَ ةٍ الصِ مادَّ
   

ستتنوع اإلجابات.

إجابات محتملة: يحصلون على ما يحتاجون إليه من 

هذه األماكن، وهم متكيفون في مواطنهم.




                   

  

ةٍ ابَ ا لِغَ جً وذَ لُ نَمُ مَ أَعْ

. جٍ وذَ لِ نَمُ مَ لِ عَ الَ ابَةٍ مِنْ خِ نَ غَ طِ وْ يُ مَ نْشِ تُ سَ

ةً  قَ رَ مُ وَ دِ تَخْ أَسْ نِ ، وَ وَّ لَ قِ المُ رَ ةٍ مِنَ الوَ وعَ مُ جْ تَارُ مَ   أَخْ
. جِ وذَ ة لِلنَّمُ يَّ فِ لْ خَ ةٌ كَ دَ واحِ

ابَةِ. يَوانَاتِ غَ حَ ارٍ ، وَ جَ أَشْ ابٍ وَ شَ عْ ا ألِ رً وَ     أَقُصُّ صُ

ا  اقً رَ قُ أَوْ لْصِ أُ ، وَ ةِ يَّ فِ لْ ةِ الخَ قَ رَ ى وَ لَ اتِي عَ ومَ سُ قُ رُ لْصِ   أُ
انِ . صَ غْ ى األَ لَ عَ

انَاتُ  يَوَ ا الحَ . مَ هُ أتُ نْشَ ي أَ ابَةِ الَّذِ نِ الغَ طِ وْ نْ مَ ثُ عَ دَّ    أَتَحَ
و فِيهِ؟ نْمُ تِي تَ بَاتَاتُ الَّ ا النَّ يشُ فِيهِ؟ مَ تِي تَعِ الَّ

 

صٍّ قَ مِ

ةٍ قَ صِ ةٍ الَ ادَّ مَ

نَةٍ وَّ لَ اقٍ مُ رَ أَوْ

ارٍ جَ اقِ أَشْ رَ أَوْ

صٍّ قَ مِ

ةٍ قَ صِ ةٍ الَ ادَّ مَ

ةٍ يَّ مِ لْ تٍ عِ الَّ جَ مَ

  إجابات محتملة: الغزال، السناجب، األشجار، والعشب، 

والشجيرات واألزهار.



؟  يَواناتُ في الْماءِ الْحَ باتاتُ وَ يْفَ تَعيشُ النَّ كَ

جَ الْماءِ؟ لِماذا؟  ارِ يْشَ خَ ةُ الْعَ كَ مَ يعُ السَّ تَطِ لْ تَسْ . هَ عُ قَّ أتَوَ   

   

ى صً حَ

نَباتٍ


                

ةَ في  كَ مَ السَّ اءَ وَ الْمَ بَاتَ وَ النَّ ى وَ صَ عُ الْحَ ا. أَضَ جً وذَ لُ نَمُ مَ  أَعْ
 . ضِ وْ الْحَ

ةِ،  بِّرَ كَ ةِ الْمُ سَ دَ دامِ الْعَ تِخْ ةِ بِاسْ كَ مَ رُ إِلى السَّ نْظُ . أَ ظُ حِ    أُالَ
يْشِ في  لى الْعَ ها عَ مِ سْ زاءُ جِ ها أَجْ دُ يْفَ تُساعِ فُ كَ رَّ تَعَ أَ وَ

الْماءِ؟

 . دُ فيهِ ما يُوجَ ضِ وَ وْ ةً لِلْحَ ورَ مُ صُ سُ . أَرْ لُ     أتَواصَ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

    

افٍ فّ ضٍ شَ وْ حَ

ةٍ بِّرَ كَ ةٍ مُ سَ دَ عَ

ى صً حَ

نَباتٍ

ماءٍ

ةٍ كَ مَ سَ

   

ماءٍ

افٍ فّ شَ

ماءٍ

ةٍ كَ مَ سَ

  إجابات محتملة: زعانفها وذيلها تساعدها على السباحة في الماء، 
وخياشيمها تساعدها على التنفس.

  إجابات محتملة: ال تستطيع السمكة العيش خارج الماء. فالسمكة تحتاج إلى الماء لكي تعيش فهي 
تحصل  من الماء على األكسجين وعلى ما تحتاج إليه من طعام لتعيش.




                

  
يطِ حِ طِنُ المُ وْ مَ ةِ وَ يْرَ طِنُ البُحَ وْ مَ

   
يشُ فِي  انَاتٍ تَعِ يَوَ رٍ لِحَ وَ نْ صُ تٍ عَ الَّ جَ ثُ فِي مَ بْحَ    أَ

. يطِ حِ يشُ فِي المُ  تَعِ رَ ةٍ وأُخْ يْرَ بُحَ

يشُ   تَعِ ةٍ وأُخرَ يرَ يشُ فِي بُحَ انَاتٍ تَعِ يوَ ا لِحَ رً وَ    أَقُصُّ صُ
يطِ حِ فِي المُ

ةٍ فِي  يْرَ يشُ فِي بُحَ تِي تَعِ يَوانَاتِ الَّ رَ الحَ وَ عُ صُ . أَضَ نِّفُ   أُصَ
يطِ  حِ يشُ فِي المُ تِي تَعِ يَوانَاتِ الَّ رَ الحَ وَ صُ وعةٍ، وَ جمُ مَ

. رَ ةٍ أُخْ وعَ مُ جْ فِي مَ

ةٍ في جدول. وعَ مُ جْ لَّ مَ قُ كُ    أُلصِ

ةٍ يَّ لمِ التٍ عِ جَ ةٍمَ يَّ لمِ التٍ عِ جَ مَ

صٍّ قَ مِ

قٍ رَ قٍوَ رَ وَ

قٍ صِ الَ

يطِ حِ يَوانَاتُ المُ يْرةِحَ يَوانَاتُ البُحَ حَ

تتنوع اإلجابات.



    


               

؟ انَاتُ يَوَ هُ الْحَ رُ دَ صْ ا مَ هَ يُّ أَ ، وَ اتَاتُ بَ هُ النَّ رُ دَ صْ ياءِ مَ شْ أَيُّ األَ

قِ  رَ ةٍ مِنْ وَ وعَ مُ جْ ى مَ لَ ةَ «نَبَات» عَ لِمَ تُبُ كَ   أَكْ
ى  لَ ان» عَ يَوَ ةَ «حَ لِمَ كَ ، وَ قِ صِ اتِ الالَّ ظَ الحَ المُ

. رَ ةٍ أُخْ وعَ مُ جْ مَ
ا  هَ رُ دَ صْ تِي مَ يَاءَ الَّ شْ ي األَ فِّ دُ فِي صَ دِّ . أُحَ نِّـفُ      أُصَ
قُ  لْصِ مَّ أُ ، ثُ انَاتُ يَوَ ا الْحَ هَ رُ دَ صْ تِي مَ الَّ ، وَ بَاتَاتُ النَّ

ا. هَ بُ نَاسِ ا يُ ى مَ لَ بَةَ عَ نَاسِ ةَ الْمُ قَ رَ الْوَ

تِي  يَاءِ الَّ ما لِألَشْ اهُ دَ ، إِحْ تَيْنِ لُ قائِمَ مَ . أَعْ لُ اصَ     أَتَوَ
ا  هَ رُ دَ صْ تِي مَ  لِلَّ رَ األُخْ ، وَ ها النَّبَاتَاتُ رُ دَ صْ مَ

. انَاتُ يَوَ الحَ

يَواناتٌ حَ نَباتاتٌ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ
ةِ  فَ رِ عْ طَّةً لِمَ عُ خُ يْتِي، ثُمَّ أَضَ نْ بَ ي أَوْ مِ فِّ نْ صَ يْئًا مِ تَارُ شَ ي. أَخْ تَقْصِ   أَسْ

. ءُ يْ ا الشَّ ذَ نْهُ هَ نِعَ مِ ي صُ رِ الَّذِ دَ صْ الْمَ

   

   

قٍ اتٍ الصِ ظَ الحَ قِ مُ رَ وَ

ينٍ وِ لْ أَقْالمِ تَ

قٍ اتٍ الصِ ظَ الحَ قِ مُ رَ وَ

ينٍ وِ لْ أَقْالمِ تَ

الكرسي

تفاحة

الطاولة

لحم

األحذية

المالبس



  


               

يْتِي بَةُ بَ رْ التُّ

ا.  نْهَ تُبُ عَ ا، أَكْ ا لَهَ نً كَ سْ بَةِ مَ رْ ذُ مِنَ التُّ تَّخِ انَاتٍ تَ يَوَ نْ حَ ثُ عَ أَبْحَ  
رِفَ أيْنَ  عْ تِ ألِ الَّ جَ يَوانَاتِ فِي المَ هِ الحَ ذِ رٍ لِهَ وَ نْ صُ ثُ عَ أَبْحَ

؟ يشُ تَعِ

ا.  هَ تُ عْ مَ تِي جَ ر الَّ وَ ئِي فِي الصُّ الَ مَ كُ زُ ارِ . أُشَ لُ تَواصَ     أَ
. بَةَ رْ انُ التُّ يَوَ مُ الحَ دِ تَخْ يْفَ يَسْ مْ كَ هُ بِرُ أُخْ وَ

. هُ ا لَ كنً سْ ربَةِ مَ ذُ مِنَ التُّ تَّخِ انٍ يَ يَوَ ةً لِحَ ورَ ألصق صُ  

   

قٍ رَ وَ

ينٍ وِ لْ مِ تَ الَ ينٍأَقْ وِ لْ مِ تَ الَ أَقْ

ةٍ يَّ مِ لْ تٍ عِ الَّ جَ مَ
  إجابة محتملة: تعيش البقرة في الحقل على التربة.

  إجابة محتملة: تعيش األبقار على التربة. تعيش في قطعان على التربة.




                     

    

مٍ؟ لَّ يَوْ اءَ كُ ا الْمَ مُ فِيهَ دِ تَخْ تِي أَسْ ةُ الَّ طَ نْشِ ا األَ مَ

ةٍ قَ رَ وَ . اءَ مَ ا الْ لُ فِيهَ مِ تَعْ تِي أَسْ طَةَ الَّ دُ األَنْشِ دِّ ي. أُحَ تَقْصِ أَسْ  

حُ  ضِّ ةً نُوَ حَ وْ تِي لَ وعَ مُ جْ ادُ مَ رَ أَفْ ا وَ لُ أَنَ مَ أَعْ  
. مِ يَوْ لَ الْ الَ اءِ خِ االتِنَا لِلْمَ مَ تِعْ ا اسْ فِيهَ

دِّ  عَ اتِ الْ ارَ مُ إِشَ دِ تَخْ . أَسْ لُ الْبَيانَاتِ جِّ أُسَ    
يًّا. مِ وْ اءِ يَ مَ الِ الْ مَ تِعْ اتِ اسْ رَّ دِ مَ دَ يلِ عَ جِ لِتَسْ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ
؟ يَّةَ ماءٍ أَقَلَّ مِّ ا كَ لَ فِيهَ مِ تَعْ كِنُنِي أَنْ أَسْ مْ تِي يُ يَاءُ الَّ ا األَشْ . مَ تَنْتِجُ أَسْ    

وينٍ لْ أَقْالمِ تَ

ءُ وْ ضُ الوُ اءِ بُ املْ ْ رشُ نْظيفُ  تَ
نانِ سْ األَ

لُ  سْ غَ
يْدي األَ

ةٍ قَ رَ وَ

وينٍ لْ أَقْالمِ تَ

     

   

   

 

   

   

ا.   إجابة محتملة: أثناء تنظيف أسناني، لن أترك صنبور الماء مفتوحً

  اإلجابات المحتملة،: االستحمام، غسل الصحون، الوضوء.





  

اءِ؟ وَ دُ فِي الهَ ا يُوجَ اذَ مَ

يٍّ . تِيكِ سْ يطٍ بِالَ رِ لِّ شَ لَى كُ وبًا فِي أَعْ قُ لُ  ثُ مَ يَعْ ي سَ مِ لِّ عَ مُ

دَ  أَحَ ي  طِّ أُغَ مَّ  ثُ  ، يطٍ رِ شَ لِّ  كُ ةِ  تْحَ فُ فِي  ا  يْطً خَ عُ    أَضَ

ا. قً صِ ا الَ يطً رِ بِحَ شَ ازلِينِ لِيُصْ يطِ بِالفَ رِ ي الشَّ هَ جْ وَ

. جِ ارِ ةَ فِي الخَ طَ رِ شْ قُ األَ لِّ عَ  أُ

ةِ فِي  قَ لَّ عَ ةِ المُ طَ رِ شْ قُ باألَ تَصِ لْ يَ ي سَ ا الَّذِ . مَ عُ قَّ تَوَ   أَ
؟ جِ ارِ الخَ

يطٍ بنهاية  رِ لِّ شَ قِ لِكُ صِ هِ الالَّ جْ رُ إِلَى الوَ نْظُ . أَ ظُ حِ   أُالَ
؟ ا أَرَ اذَ الدرس. مَ


                     

   

خيوطٍ

يَّةٍ تِيكِ سْ ةٍ بِالَ طَ رِ أَشْ

فازلينَ

ةٍ يَّ تِيكِ سْ ةٍ بِالَ طَ رِ أَشْ

اءِ؟ وَ ثِ الهَ وُّ لَ نْ تَ تِي عَ ظَ حَ الَ نِي مُ بِرُ خْ ا تُ اذَ . بمَ تِجُ نْ تَ  أَسْ

  إجابة محتملة: غبار، حشرات، وحل.

ا للهواء.   إجابة محتملة: يجب أن نحذر من وضع أي شيء مكشوفً

  إجابة محتملة: ستلتصق األشياء بشريط الفازلين .



    

   


                     

؟ عِ ارِ ا بِهِ فِي الشَّ نَ يْ قَ لْ ا أَ تِيكِ إِذَ يسِ الْبِالسْ ثُ لِكِ دُ ا يَحْ اذَ مَ

ـأسٍ  يفِ فِي كَ نْـشِ قِ التَّ رَ ةً مِن وَ يـرَ غِ ةً صَ عَ عُ قِطْ   أَضَ
تِيـكيٍّ فِـي  يسٍ بِالسْ ةً مِنْ كِ عَ عُ قِـطْ ، وأَضَ اءٌ ا مَ فِيهَ

. اءٌ ا مَ  فِيهَ رَ أسٍ  أُخْ كَ
ثَ  دَ ا حَ اذَ . مَ ـِلةً ام ةً كَ لَ ـْ ي ين لَ أْسَ كُ الكَ . أَتـرُ ظُ   أُالحِ
؟ تِيكِ ــةِ البِالسْ ـعَ يفِ وقِطْ نْـشِ ةِ التَّ ـَ ق رَ لٍّ مِنْ وَ لِكُ

يفِ  ةِ التَّنْشِ قَ رَ نَ وَ لٍّ مِ ثُ لِكُ دُ ا يَحْ اذَ . مَ تِجُ نْ تَ    أَسْ
ضِ  لَى األَرْ ا عَ مَ نَاهُ عْ ضَ ا وَ تِيكِِ إِذَ ةِ البِالسْ وقِطْعَ

. طِيرٍ مٍ مَ وْ لِ فِي يَ نْزِ جَ المَ ارِ خَ

يفٍ نْشِ قِ تَ رَ وَ

ةٍ يَّ تِيكِ سْ يَاسٍ بِالَ أَكْ

اءٍ ي مَ أْسَ كَ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ
. رَ ادَّ أُخْ وَ ا مَ مً دِ تَخْ سْ اطِ مُ اءَ النَّشَ رَ يدُ إِجْ عِ ي. أُ صِ تَقْ   أَسْ

   

  استخدمت لعبة بالستيكية وورقة من دفتر مالحظاتي ووضعتهما في الماء. ستبدأ ورقة المالحظات   
تتفتت، بينما تبقى اللعبة البالستيكية كما هي. إذا تركتهما طوال الليل فأتوقع تفتت الورقة وبقاء  اللعبة 

البالستيكية كما هي.

  إجابة محتملة: تتمزق بعض أجزاء الورقة بينما تبقى  قطعة 

البالستيك كما هي.

  إجابة محتملة: تتمزق الورقة بفعل المطر، أما قطعة 

البالستيك فلن تتأثر بالمطر.




                     

   
ةً ادَ نْهُ عَ لَّصُ مِ تَخَ ءٍ أَ يْ دامِ شَ تِخْ ةُ اسْ إِعادَ

. ةً ادَ نْهُ عَ لَّصُ مِ ءٍ أَتَخَ يْ دامِ شَ تِخْ ةِ اسْ ةً إلِعادَ ريقَ دُ طَ دِّ أُحَ

. ةً نْها عادَ لَّصُ مِ ياءَ أَتَخَ رُ إِلى أَشْ نْظُ .  أَ ظُ أُالحِ  

ياءِ؟ شْ هِ األَ ذِ دامَ هَ تِخْ يدُ اسْ عِ يْفَ أُ . كَ تِجُ نْ تَ أَسْ   

؟ انِيَةً ةِ ثَ مَ دَ تَخْ سْ يَاءِ المُ شْ دامَ األَ تِخْ يدَ اسْ عِ بُ أَنْ نُ لِماذا يَجِ  

ها. دامِ تِخْ ةُ اسْ ني إِعادَ نُ كِ مْ ر يُ ياءَ أُخْ ي أَشْ مِّ أُسَ  

ةً نْها عادَ لَّصُ مِ َ ياءَ أَختَ أَشْ

ةٍ ةٍ بالستيكيَّ قَ عَ لْ مِ

يٍّ جاجِ عاءٍ زُ وِ

ةٍ غَ ةٍ فارِ بَ لْ عُ

  

  إجابات محتملة: أستعمل الوعاء الزجاجي كحافظة لقلم الرصاص 

الفارغة  العلبة  وأستخدم  الرمل،  في  للحفر  الملعقة  وأستخدم 

كأصيص لزراعة النباتات.

  إجابات محتملة: لحفظ الموارد الطبيعية، وبذلك، نقلّل من 

النفايات.

  ستتنوع اإلجابات وذلك بناء على المواد المتوافرة في غرفة الصف.



واءِ؟ لى الْهَ هُ عَ ظُ َما الَّذي أُالحِ

ةِ  بِيَّ شَ صا الْخَ دامِ الْعَ تِخْ سِ بِاسْ قْ ةِ الطَّ الَ ةِ حَ فَ رِ عْ لُ أَداةً لِمَ مَ   أَعْ
. قِيِّ رَ يطِ الْوَ رِ الشَّ وَ

    

فِها؟  رُّ لى تَعَ داةُ عَ هِ األَ ذِ ني هَ دُ سِ الّتي تُساعِ قْ ةُ الطَّ . ما حالَ عُ قَّ تَوَ   أَ


         –      –      

 
 

   

      

ةٍ•  بِيَّ شَ ا خَ عصً

قيٍّ •  رَ ريطٍ وَ شَ

بِيَّةٍ شَ ا خَ عصً

   

ةٍ بِيَّ شَ ا خَ عصً

تدلني على حالة الرياح، وكيف تكون قوة الرياح.



    

؟  ظُ لَى. ماذا أُالحِ ها إلى أَعْ عُ فَ ، وأرْ جِ سِ إِلى الْخارِ قْ لُ أَداةَ الطَّ مِ . أَحْ ظُ  أُالحِ

؟ ظُ اذا أُالحِ . مَ ةَ أيَّامٍ دَّ اءِ عِ وَ ةَ الهَ كَ رَ بِرَ حَ تَ خْ هِ ألَ ذِ سِ هَ قْ مُ أَداةَ الطَّ دِ تَخْ . أَسْ نُ   أقارِ
رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ


         –       –      

 
 
 
 

 
 
 
 

في األيام العاصفة سيطير الشريط الورقيّ ويدور حول العصا الخشبية. أما في الجو الهادئ 

فإن الشريط الورقي ال يتحرك.

سيتحرك الشريط الورقي في اتجاهاتٍ مختلفة بحسب اختالف الجوِّ في هذه األيام، ففي بعض 

األحيان سيتحرك الشريط الورقيّ ببطء وفي أحيان أخر سيتحرك أسرع.



  


         –       –      

فِّ أَمْ  ةِ الصَّ فَ رْ لَ غُ ةِ داخِ رارَ ةُ الْحَ جَ رَ لى، دَ ما أَعْ هُ يُّ . أَ عُ قَّ   أتَوَ
نِي إِلَى  دَ شِ رْ ا لِتُ ينُ بِهَ تَعِ تِي أَسْ اتُ الَّ ومَ لُ عْ ا الْمَ ها؟ مَ جَ خارِ

اإلِجابَةِ؟

ا. هَ لُ جِّ مَّ أُسَ ها. ثُ جَ خارِ فِّ وَ ةِ الصَّ فَ رْ لَ غُ ةِ داخِ رارَ ةَ الْحَ جَ رَ   أقِيسُ دَ

ها. جَ ارِ فِّ وخَ ةِ الصَّ فَ رْ لَ غُ اخِ ةِ دَ رارَ ةِ الْحَ جَ رَ نَةُ بَيْنَ دَ ارَ قَ الْمُ

ةِ ارَ رَ َ ةُ احلْ جَ رَ دَ
فِّ ةِ الصَّ فَ رْ لَ غُ اخِ فِّدَ ةِ الصَّ فَ رْ جَ غُ ارِ خَ

ها. جَ ارِ فِّ وخَ ةِ الصَّ فَ رْ لَ غُ اخِ ةِ دَ رارَ ةِ الْحَ جَ رَ . بَيْنَ دَ نُ ارِ قَ   أُ

   

 

مٍ•  لَ   قَ

ةٍ•  رارَ يَاسِ حَ قْ   مِ

قٍ•  رَ   وَ

 
 
 
 

 

التوقع المحتمل: أتوقع أن تكون درجة الحرارة داخل غرفة الصف أعلى من درجة الحرارة خارجها.

اإلجابة المحتملة: استخدمت مقياس الحرارة (الثرمومتر) وسجلتُ درجة الحرارة داخل وخارج 
الغرفة، درجة الحرارة داخل الغرفة٢٥ درجة وقد كانت أقل من ذلك خارجها، وقد شعرتُ أن الجوَّ 

خارج غرفة الصف في ذلك الصباح أبرد.

داخل وخارج 
غرفة الصف

يسجل الطالب 
درجة الحرارة

ستتنوع اإلجابات.



    

 
 
 

 الوعاء الملفوف بقطعة قماش سميكة يبقى دافئًا لفترة 

أطول؛ ألنَّ قطعة القماش تقلل من انتقال الحرارة من 

الداخل إلى الخارج.

ماشٍ  ةِ قُ عَ ما بِقِطْ هُ دَ ألُفُّ أَحَ يْنِ بِماءٍ دافِئٍ، وَ عاءَ ألُ الْوِ   أمْ
 . ةٍ يْكَ مِ سَ

؟ البِسُ نا الْمَ فِئُ دْ يْفَ تُ كَ

ا؟  اذَ ى دافئًا؟ لِمَ بْقَ يَ يْنِ سَ عاءَ . أَيُّ الْوِ عُ قَّ   أتَوَ

ها،  لُ جِّ أسَ عاءٍ، وَ لِّ وِ ةِ الْماءِ في كُ رارَ ةَ حَ جَ رَ  أقِيسُ دَ
. قائِقَ دَ ١٠ دَ ةً بَعْ ةً ثانِيَ رَّ ها مَ مَّ أقيِسُ ثُ

   

يّينِ•  جاجِ يْنِ زُ عاءَ وِ

ماءٍ • 

ةٍ•  ميكَ ماشٍ سَ ةِ قُ عَ قِطْ

ةٍ•  رارَ ي حَ ياسَ قْ مَ


      –     –      




      –     –      

    

يْنِ عاءَ ةِ يف الْوِ رارَ َ ةُ احلْ جَ رَ دَ

لَّفُ غَ عاءُ الْمُ رُالوِ عاءُ اآلخَ الوِ

ولَى ةُ األُ القِراءَ

ةُ انِيَ ةُ الثّ القِراءَ

سِ  قْ اللَ الطَّ فِ خِ طَ عْ تِداءَ المِ عاءِ ارْ لَ الْوِ وْ ماشِ حَ ةِ القُ عَ بِهُ لَفُّ قِطْ شْ يْفَ يُ . كَ تِجُ نْ تَ   أسْ
؟ دِ البارِ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

يحفظ المعطف حرارة الجسم في الداخل فيبقى الجسم دافئًا وبذلك يشبه قطعة القماش 

الملفوفة حول الوعاء الساخن، وبذلك تبقى البرودة خارج الجسم وال تتسرب الحرارة.

يسجل الطالب درجات 
الحرارة التي يقيسها.

 
 
 




       –     –      

  

ولِ  صُ هِ فِي الْفُ سِ بَاتِ نَفْ اقِ النَّ رَ وْ ةَ ألَ بَعَ رْ رَ األَ وَ ظُ الصُّ حِ   أُالَ
. تَاءِ الشِّ ، وَ يفِ رِ الْخَ ، وَ يْفِ الصَّ ، وَ بِيعِ : الرَّ ةِ بَعَ رْ األَ

ةِ لِفَ تَ خْ ولِ الْمُ صُ اقُ فِي الْفُ رَ وْ األَ

بَاتَاتِ  اقِ النَّ رَ وْ لُ ألَ صُ تِي تَحْ اتِ الَّ رَ يُّ غَ دُ التَّ دِّ . أُحَ نُ ارِ قَ   أُ
خِالَلَ الْفُصُولِ األَرْبَعَةِ مِنْ حَيْثُ الْحَجْمُ، وَاللَّوْنُ.

   

اقِ نَبَاتٍ •  رَ وْ رٍ ألَ وَ ٤ صُ
ةِ لِفَ تَ خْ ولِ الْمُ صُ فِي الْفُ

عٍ•  مْ أَقالمِ شَ

قٍ•  رَ    وَ
 
 
 
 

 إجابة محتملة: في فصل الربيع تبدأ األوراق الخضراء تنمو. وفي الصيف 

يكبر حجمها؛ وفي فصل الخريف يتحول لونها إلى اللون البني، وتتساقط 

عن األشجار. وفي فصل الشتاء ال يوجد كثير من األوراق على األشجار.



    

لُ  جِّ مَّ أُسَ ها، ثُ سُ ألْمِ ةِ وَ الِيَ ياءِ التَّ شْ رُ إِلى األَ نْظُ . أَ    أُالحظُ
. بِيّ شَ ب الخَ عَّ كَ بَالُون، الماء،  المُ ا: الْ نْهَ ظاتِي عَ الحَ مُ

بالونٍ

أْسِ ماءٍ كَ

بِيٍّ شَ بٍ خَ عَّ كَ مُ

؟  ياءِ شْ ضِ األَ ى بَعْ لَ هُ عَ ظُ حِ ي أُالَ ما الّذِ

بِيُّاملاءُالبالُونُ شَ بُ اخلَ عَّ املُكَ

لُ كْ الشَّ

سُ امللمَ

   


               

   

مربعأخذ شكل الكأسدائري

صلبرطبناعم



ميلِي. ظاتِي لِزَ الحَ فُ مُ . أَصِ لُ   أتَواصَ

؟ تَلِفُ ، وفيم تَخْ ياءُ شْ هِ األَ ذِ تَشابَهُ هَ . فيم تَ نُ قارِ   أُُ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

تَُها. ظْ ياءِ الّتي الحَ شْ ا مِنَ األَ يًّ بِهُ أَ شْ تي تُ سَ رَ دْ رَ في مَ ياءَ أُخْ رُ أَشْ كُ   أذْ


               

    

ا لملمسها ولشكلها. وتختلف في أشكالها وأحجامها. إجابات محتملة: تختلف األشياء تبعً

إجابة محتملة: يختلف البالون؛ ألن حجمه أكبر من حجم كل من الكأس والمكعب الخشبي، وهو 

كذلك خفيف،  ويختلف المكعب الخشبي ألنه أثقل والبالون ناعم وطريّ أما الكاس والمكعب 

الخشبي فهما قاسيان .

إجابات محتملة: ال يمكن قياس األشياء بالطريقة نفسها؛ حيث يمكن قياس كل من المكعب الخشبي 

والبالون والكأس باستخدام المسطرة. لكن يمكن قياس حجم الماء باستخدام كأس قياس . ويمكن قياس 

مستو ارتفاع الماء باستخدام المسطرة.

 
 
 

 
 
 

 
 



تَارُ  ي. أَخْ فِّ ةِ صَ فَ رْ ةِ فِي غُ ودَ جُ وْ يَاءِ الْمَ شْ رُ إِلَى األَ نْظُ . أَ ظُ حِ    أُالَ
ا. نْهَ ةً مِ سَ مْ خَ

ةٍ. لِفَ تَ خْ اتٍ مُ وعَ مُ جْ ا فِي مَ هَ عِ ضْ ائِقَ لِوَ رَ نْ طَ ئِي عَ الَ مَ عَ زُ ثُ مَ دَّ . أَتَحَ لُ اصَ تَوَ   أَ

يَاءَ  شْ األَ اتِ وَ وعَ مُ جْ لُ الْمَ جِّ ا. أُسَ هَ يِّزُ مَ ائِصَ تُ صَ قَ خَ فْ اتٍ وَ وعَ مُ جْ يَاءَ فِي مَ شْ نِّفُ األَ   أُصَ
. لِ وَ دْ فِي الْجَ

فِّ ةِ الصَّ فَ رْ يَاءُ فِي غُ أَشْ
ةٍ تَارَ ْ يَاءَ خمُ أَشْ

   

  


               

إجابات محتملة: طبشورة، أقالم تخطيط، ورق، أقالم رصاص، مسطرة.

صلبأبيضدائري

أقالم الرصاص

الطبشورة

أقالم التخطيط

الورقة

الطبشورة

المسطرة

أقالم الرصاص

أقالم التخطيط

الطبشورة

المسطرة




              

    

. فِّ ةِ الصَّ فَ رْ ةٍ مِنْ غُ بَ لْ يَاءٍ صُ ةَ أَشْ سَ مْ عُ خَ مَ    أجْ

بَةِ.  لْ يَاءِ الصُّ ضِ األشْ نُ بَيْنَ بَعْ ارِ قَ يْفَ أُ كَ

ا. هَ ائِصِ صَ بِ خَ سَ ها بِحَ بُ تِّ رَ مَّ أُ . ثُ يَاءِ هِ األشْ ذِ ائِصِ هَ صَ نُ بَيْنَ خَ ارِ قَ   أُ

ةٍ مِنْ •  لِفَ تَ خْ يَاءَ مُ أَشْ
فِّ ةِ الصَّ فَ رْ غُ

انٍ•  يزَ مِ

   

إجابات محتملة: قلم رصاص، طبشورة، مكعب خشبي، ورق، دفتر 

مالحظات، وغيرها.

مربع

ورق

دفتر مالحظات

مكعب خشبي

صلب

قلم رصاص

مكعب خشبي

دفتر مالحظات

أبيض

ورق

طبشورة




              

    

لِ  ثْقَ يَاءِ مِنَ األَ تِّبَ األشْ رَ يْنِ ألُ تَ فَّ ا الكِ انَ ذَ يْزَ مُ المِ دِ تَخْ . أسْ   أَقِيسُ
. فِّ خَ َ إلَى األْ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

يَاءِ؟ هِ األشْ ذِ ا فِي هَ اهَ تِي تَرَ  الَّ رَ خْ ائِصُ األُ صَ ا الخَ . مَ نِّفُ   أُصَ

انٍ•  يزَ مِ

   

 
 
 

ستتنوع اإلجابات.

 
 
 

ستتنوع اإلجابات.




              

  

ةِ بَ لْ يَاءِ الصُّ شْ ادِ األَ بْعَ قِيَاسُ أَ

ي. مِ لِّ عَ ا مُ نِي بِهَ دَ وَّ تِي زَ ةِ الَّ بَ لْ يَاءِ الصُّ شْ رُ إِلَى األَ نْظُ    أَ

؟ يٍّ ائِرِ لْبٍ دَ ءٍ صُ يْ ادِ شَ بْعَ نِي قِيَاسُ أَ نُ كِ مْ يْفَ يُ   كَ

ءٍ؟ يْ لِّ شَ ا قِيَاسُ كُ   أَقِيسُ مَ

رَ•  اطِ سَ مَ

يُوطٍ•  خُ

صٍ•  قَ مِ

ةٍ•  لِفَ تَ خْ يَاءَ مُ أَشْ

   

ءُ يْ يَاسُالشَ القِ

 يمكن أن ألُفَّ حوله خيطًا، ثم أقطعه وأقيس طوله بالمسطرة .
 
 

ستتنوع اإلجابات.



    

ها    ضَ نه بَعْ راتٍ مِ طَ عُ قَ مَّ أَضَ ، ثُ نٍ وَّ لَ ةَ بِماءٍ مُ ارَ طَّ ألُ القَ . أَمْ    أَقِيسُ
. ةِ عَ مَّ شَ ةِ المُ قَ رَ لى الْوَ ضٍ عَ بِجانِبِ بَعْ

؟  ائِلِ ائِصُ السَّ صَ ما خَ

ةٍ ارَ طّ قَ

نٍ وَّ لَ ماءٍ مُ

عٍ مَّ شَ قٍ مُ رَ وَ

ةٍ بِيَّ شَ يدانٍ خَ عِ

نٍ وَّ لَ ماءٍ مُ

عٍ مَّ شَ قٍ مُ رَ وَ

ةٍ ارَ طّ قَ

   


                

   

؟ اتِ رَ طَ ثُ للقَ دُ ا يَحْ اذَ . مَ راتِ طَ ريكِ الْقَ ا لِتَحْ بِيًّ شَ ا خَ ودً مُ عُ دِ تَخْ . أسْ ظُ   أالحِ

ا، وتتحرك ويتغير شكلها.  إجابات محتملة:ترتبط النقاط معً
 



ائِصِ الْماءِ. صَ ضَ خَ رُ بَعْ كُ . أَذْ لُ تَواصَ   أَ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ
لِك؟ رِفُ ذَ يْفَ أعْ ؟  كَ دٌ دَّ حَ لٌ مُ كْ وائِلِ شَ لْ لِلسَّ . هَ تِجُ نْ تَ   أَسْ


                

    

إجابات محتملة: يمكن الضغط على الماء لينزل من القطارة. 

الماء يغيّر شكله. الماء رطب.

ا.  إجابات محتملة: ال، فالسوائل تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه. ونقاط الماء تتجمع معً

نقاط الماء التي تنزل من القطارة ال تحتفظ بشكلها.

 
 
 
 

 
 
 
 



  


                

اءِ؟ ا فِي المَ افًّ قِيُّ جَ رَ يلُ الوَ نْدِ ى المِ بْقَ يْفَ يَ كَ

ا؟ افًّ يلُ جَ نْدِ ا بَقِيَ المِ اذَ . لِمَ تِجُ نْ تَ   أَسْ

. ةٍ يَّ تِيكِ سْ أْسٍ بِالَ اعِ كَ ا فِي قَ قِيًّ رَ يالً وَ نْدِ بِّتُ مِ ثَ  أُ

اءِ؟ وبًا فِي المَ لُ قْ أْسَ مَ تَ الكَ سْ طَّ ا غَ ثُ إِذَ دُ ا يَحْ اذَ . مَ عُ قَّ تَوَ   أَ

؟ ثُ دُ ا يَحْ اذَ . مَ اءِ اءِ المَ عَ أْسَ فِي وِ سُ الكَ طِّ . أُغَ ظُ حِ   أُالَ

ةٍ•  يَّ تِيكِ سْ أْسٍ بِالَ  كَ

اءٌ•  اءٍ فِيهِ مَ عَ وِ

ةٍ•  قِيَّ رَ يلُ وَ نَادِ مَ

   

 
 

 
 

 
 

ا. إجابات محتملة: يبقي المنديل الورقي في قاع الكأس البالستيكي جافًّ

إجابات محتملة:يبقي المنديل الورقي جافًّا.

إجابات محتملة:بقي المنديل جافـًّا ألن الهواء داخل الكأس منع دخول الـماء إلى المنديل.



    


                 

   

بَةِ؟ لْ ادِّ الصُّ وَ ضَ المَ يِّرَ بَعْ غَ نِي أن أُ نُ يْفَ يُمكِ كَ

ناديلَ  الْمَ ، وَ نْيومِ ومِ قائِقَ األلُ رَ ، وَ اقَ رَ وْ فُ األَ . أَصِ ظُ أُالحِ  
؟ هُ سُ مَ لْ ا مَ مَ نْها؟ وَ لٍّ مِ لُ كُ كْ . ما شَ ةَ قِيَّ رَ الْوَ

نْها؟ الًّ مِ يِّرَ كُ نُ أَنْ أغَ كِ مْ يْفَ يُ ي. كَ صِ تَقْ أَسْ  

ي بَقِيَ  ما الَّذِ ةٍ؟ وَ لِّ مادَّ يَّرَ في كُ ي تَغَ . ما الَّذِ لُ تَواصَ   أَ
. لٍ وَ دْ راتِ في جَ يُّ غَ تُبُ التَّ ؟  أَكْ يِيرٍ ونَ تَغْ دُ

   

راقٍ•  أَوْ

نْيومٍ•  ومِ قائِقِ أَلُ رَ

ةٍ•  قِيَّ رَ ناديلَ وَ مَ

نْيومٍ ومِ قائِقِ أَلُ رَ

راقٍ•  راقٍ• أَوْ • أَوْ

نْيومٍ ومِ قائِقِ أَلُ رَ

      

راقٍ راقٍأَوْ أَوْ

            

راقٍ راقٍأَوْ أَوْ

 
 
 

 
 

إجابات محتملة: الورقة: رقيقة، بيضاء، يمكن ثنيها، ناعمة. 

رقائق األلومنيوم: المعة، ناعمة، رقيقة، أكثر تحمالً من المناديل الورقية. 

المناديل الورقية: ناعمة، رقيقة، تتمزق بسهولة، وتنثني بسهولة.

إجابات محتملة: ثنيها، قطعها، تمزيقها، طيُّها، كربشتها.



رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

 ، نْيومِ ومِ قائِقِِ األلُ رَ ، وَ ةِ قَ رَ لٍّ من الْوَ لى كُ راتٍ مِنَ الْماءِ عَ طَ عَ قَ عُ بِضْ . أَضَ ياءَ شْ تِّبُ األَ رَ   أُ
. لِّ حالةٍ ظهُ في كُ تُبُ ما أُالحِ . أكْ ةِ قِيَّ رَ ناديلِ الْوَ والمَ


                 

    

يريٍ ونَ تَغْ رَالَّذي بَقِيَ دُ يَّ الَّذي تَغَ

المادة نفسها

الملمس نفسه

كمية المادة

الشكل والحجم

 
 
 
 

إجابات محتملة: الورقة: أوالً تكون الورقة جافة، وعند وضع الماء عليها تمتصه. 

رقائق األلومنيوم: أوالً تكون جافة، وعند وضع الماء عليها ال تتغير. 

المناديل الورقية: أوالً تكون جافة. وعند وضع الماء عليها تمتصه وتصبح مبللة.




                 

  

قَ رَ يِّرُ الوَ غَ سِ تُ مْ ةُ الشَّ عَ أَشِ

؟ ائِمٍ هُ فِي يَومٍ غَ سُ يءُ نَفْ ثُ الشَّ دُ لْ يَحْ . هَ تِجُ نْ تَ   أَسْ

ضَ  بَعْ عُ  وأَضَ  ، ةً رَ بَاشَ مُ سِ  مْ الشَّ ءِ  وْ ضَ تَ  تَحْ اةً  وَّ قَ مُ ةً  قَ رَ وَ عُ  أَضَ  
. ةِ قَ رَ ى الوَ لَ ةِ عَ حَ طَّ سَ ةِ المُ يرَ غِ يَاءِ الصَّ شْ األَ

يَاءِ. شْ يكِ األَ رِ مِ تَحْ دَ اةِ عَ اعَ رَ عَ مُ ، مَ امِالً ا كَ مً رُ يَوْ نْتَظِ   أَ

ت  يَّرَ يْفَ تَغَ ظُ كَ حِ أُالَ ، وَ ةِ قَ رَ نِ الوَ يَاءِ عَ شْ عُ األَ فَ . أَرْ ظُ حِ   أُالَ
؟ لِيِّ صْ ا األَ هَ عِ ضْ ودَ إِلَى وَ نُ أَنْ تَعُ كِ مْ لْ يُ اةِ. هَ وَّ قَ ةُ المُ قَ رَ الوَ

   

 • وَّ قَ قٍ مُ رَ وَ

ةٍ•  حَ طَّ سَ يَاءٍ مُ أَشْ

 
 
 

 
 
 

ا أكثر من سائر أجزاء الورقة. وال يمكن أن  سيصبح لون الورق تحت األشياء الصغيرة المسطحة غامقً

تعود الورقة إلى وضعها األصلي.

ال، ال يحدث الشيء نفسه في يوم غائم.




            

؟ لوطِ خْ ناتِ المَ وِّ كَ لُ مُ ني فَصْ نُ كِ مْ لْ يُ هَ

؟ ثَ ا حدَ اذَ . مَ بُذورَ لَ بالْ مْ لِطُ الرَّ . أَخْ ظُ     أُالحِ

؟ وطِ لُ خْ ناتِ الْمَ وِّ كَ لُ بين مُ يْفَ أَفْصِ . كَ عُُ قَّ تَوَ أَ    

   

أْسٍ كَ

لٍ مْ رَ

بُذورٍ

اةٍ فَ مِصْ

افٍ فّ عاءٍ شَ وِ

      

أْسٍ أْسٍكَ كَ

لٍ مْ رَ

    

   

 
 

 
 

ا من حبيبات الرمل. البذور أكبر حجمً

باستخدام المصفاة.



    


            

؟ ثَ اذا حدَ فاةِ. مَ صْ وطَ فِي الْمِ لُ خْ عُ الْمَ ي. أَضَ صِ تَقْ    أَسْ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ
رُ إِجابَتي.  سِّ اءَ إِليْهِ؟ أفَ تُ الْمَ فْ لوطِ إِذا أَضَ خْ ناتِ الْمَ وِّ كَ لَ مُ تطيعُ فَصْ لْ أَسْ ي. هَ صِ تَقْ أَسْ    

. بُ رِّ أُجَ

. تيبِ ثَ بِالتَّرْ دَ تُبُ ما حَ . أكْ ياءَ شْ تِّبُ األَ رَ    أُ

 
 

 
 
 

 
 
 

سيمر الرمل إلى أسفل من خالل فتحات المصفاة وتبقى البذور.

ا  إجابة محتملة: أوالً قمت بخلط الرمل مع البذور. ثم وضعت المخلوط في المصفاة وأخيرً

انفصل المخلوط إلى مكوناته.

إجابة محتملة: ال أستطيع فصل مكونات المخلوط باستخدام المصفاة إذا أضفت الماء. ولكن يمكن 

فصل البذور بالتقاطها من المخلوط.



  


            

رُ مِ نْغَ يَاءُ تَ أَشْ و، وَ فُ يَاءُ تَطْ أَشْ

اءِ. رُ فِي الْمَ مِ نْغَ تِي تَ يَاءَ الَّ شْ األَ و وَ فُ تِي تَطْ يَاءَ الَّ شْ دُ األَ دِّ أُحَ

ى  لَ وَ عَ فُ عُ أَنْ تَطْ قَّ تَوَ تِي أَ يَاءِ الَّ شْ ةً بِاألَ ائِمَ تُبُ قَ . أَكْ عُ قَّ تَوَ أَ  
. رَ فِيهِ مِ نْغَ عُ أَنْ تَ قَّ تَوَ تِي أَ يَاءِ الَّ شْ ةً بِاألَ ائِمَ قَ ، وَ اءِ الْمَ

اتِي  عَ قُّ انَتْ تَوَ لْ  كَ ا؟ هَ ثُ لَهَ دُ ا يَحْ ظُ مَ حِ اءِ، وأُالَ يَاءِ فِي الْمَ شْ الًّ مِنَ األَ عُ كُ ي. أَضَ صِ تَقْ أَسْ  
؟ ةً يحَ حِ صَ

   

اءٍ•  ضِ مَ وْ حَ

ةٍ•  نِيَّ دِ عْ ةٍ مَ لَ مْ عُ

ين•  فِلِّ

ةِ •  فَ رْ يَاءَ مِنْ غُ أَشْ
فِّ  الصَّ

و فُ تِي تَطْ يَاءُ الَّ شْ رُاألَ مِ نْغَ تِي تَ يَاءُ الَّ شْ األَ

 
 

ا الفلين  إجابة محتملة: نعم مكعبات العد والعملة المعدنية ومشابك الورق تنغمر، أمَّ

والكرة والخشب فتطفو.

مكعبات العد

العملة المعدنية

المشابك الورقية

الفلين 

الكرة

الخشب




                   

    

؟ كَ رَّ دْ تَحَ ءَ قَ يْ رِفُ أَنَّ الشَّ يْفَ أَعْ كَ

ةٍ. لَ لى طاوِ ياءَ عَ ةَ أَشْ عُ ثَالثَ أضَ  

؟ لَةُ اوِِ لى الطَ ياءُ عَ شْ دُ األَ يْنَ تُوجَ . أَ ظُ أُالحِ  

. ياءِ شْ هِ األَ ذِ دَ هَ كَ أَحَ رِّ ميلِي أَنْ يُحَ بْ إلى زَ لُ مَّ أَطْ ، ثُ نَيَّ يْ ضُ عَ مِ   أُغْ

   

ا  هَ مُ دِ تَخْ ياءَ أَسْ أَشْ
فِّ فِي الصَّ

   

 
 
 

إجابات محتملة:على الطاولة بعضها بجانب بعض.




                   

    

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ
ةِ  فَ رِ عْ يْها على مَ لَ يَاءِ التي عَ ةِِ واألشْ لَ ةٍ لِلطاوِ ريطَ لُ خَ مَ ني عَ دُ لْ يُساعِ صي. هَ تَقْ  أسْ

. لِكَ بُ ذَ رِّ ؟ أُجَ كَ رَّ ءِ الَّذي تَحَ يْ الشَّ

؟ لِكَ رِفُ ذَ يْفَ أَعْ ؟ كَ هُ يكُ رِ ي تَمَّ تَحْ ءُ الَّذِ يْ ا الشَّ . مَ نَيَّ يْ تَحُ عَ فْ . أَ تِجُ نْ تَ    أسْ

 
 

 
 

ك زميلي المكعب، وقد عرفت ذلك ألنه لم يعد  إجابات محتملة:حرّ

.بجانب األشياء األخر

تُوضح لي الخريطة أماكن األشياء قبل تحريكها، ويمكنني مقارنة الموقع 

الجديد بالخريطة إذا تم تحريكه.




                   

  

. جٍ رِّ تَعَ ارٍ مُ سَ مَ يمٍ وَ تَقِ سْ ارٍ مُ سَ لِ مَ مَ قَ لِعَ صِ يطَ الالَّ رِ مُ الشَّ دِ تَخْ أَسْ  

. يمِ تَقِ سْ ارِ المُ سَ ى المَ لَ ةَ عَ رَ جُ الكُ رِ حْ دَ أُ  

؟ تَقِمِ سْ ارِ المُ سَ ى المَ لَ ةَ عَ رَ تُ الكُ عْ فَ ةً دَ رَّ مْ مَ كَ  

؟ جِ رِّ تَعَ ارِ المُ سَ ى المَ لَ ةَ عَ رَ تُ الكُ عْ فَ ةً دَ رَّ مْ مَ كَ  

؟ عَ رَ ةُ أَسْ رَ انَتِ الكُ يْنِ كَ ارَ سَ فِي أيِّ المَ  

ةٍ رَ يكُ كُ رِ تَحْ   

ةٍ•  رَ  كُ

قٍ•  يطٍ الصِ رِ شَ

 
 

 
 

 
 

إجابات محتملة:دفعت الكرة مرة واحدة.

دفعت الكرة عدة مرات.

ستتنوع اإلجابات.



    


                

إجابات محتملة: أستطيع أن أحركها بنفضها أو بإسقاطها أو بدفعها، أو أن أطرق طرفها أو أضربه 

بأصابعي.

ياءَ ؟ كُ األشْ رِّ يْفَ أُحَ كَ
. بِطاقاتِ د الْ ي إِحْ وِ    أَطْ

؟ ةُ اقَ بِطَ كُ الْ رَّ تَحَ يْفَ تَ . كَ ةِ بِطاقَ ريكِ الْ ةً لِتَحْ لِفَ تَ خْ ا مُ قً رُ بُ طُ رِّ ي. أُجَ صِ تَقْ   أسْ

   

بِطاقاتٍ

   

 
 



    


                

ستتنوع اإلجابات.

ا في الهواء أكثر عندما أنفضه أو أسقطه أو أدفعه  إجابة محتملة: المنديل الورقي سيتحرك عائمً

أو أطرق عليه. سيتحرك بطريقة مختلفة ألن الهواء سيرفعه إلى أعلى.

؟  ييرٍ ونَ تَغْ ما الَّذي بَقِيَ دُ ةِ؟ وَ بِطاقَ يَّرَ في الْ . ما الَّذي تَغَ ظُ       أُالحِ

؟  ةُ بِطاقَ تْ بِها الْ كَ رَّ ها الَّتي تَحَ سِ ةِ نَفْ ريقَ قيُّ بِالطَّ رَ نْديلُ الْوَ كُ الْمِ رَّ تَحَ يَ لْ سَ . هَ تِجُ نْ تَ     أسْ
لِكَ . بُ  ذَ رِّ ا ؟  أُجَ لِماذَ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

 
 
 

 
 



  


                

دفعة خفيفة، دفعة قوية.

نعم؛ ألني دفعت الكرة بقوة أكبر لتصل إلى الخط الثاني.

الحجر، قطعة الخشب، الكرة

ةٌ يفَ فِ ةٌ خَ عَ فْ دَ ، وَ ةٌ يَّ وِ ةٌ قَ عَ فْ دَ

ثِّلُ  مَ ؛ يُ يْنِ لَ صِ نْفَ يْنِ مُ طَّ دُ خَ دِّ أُحَ ، وَ قَ صِ يطَ الالَّ رِ مُ الشَّ دِ تَخْ    أَسْ
. ايَةِ طَّ النِّهَ ثِّلُ الثِّانِي خَ مَ ، وَ يُ ايَةِ بِدَ طَّ الْ لُ خَ وَّ األَ

؟ تَانِ عَ فْ تْ الدَّ فَ لَ تَ لْ اخْ انِي. هَ طِّ الثَّ مَّ إِلَى الْخَ ، ثُ لِ وَّ طِّ األَ ةَ إِلَى الْخَ رَ عُ الْكُ فَ       أَدْ

انِي.  طِّ الثَّ بِ إلى الْخَ شَ ةِ الْخَ عَ قِطْ ، وَ رِ جَ الْحَ ةِ، وَ رَ الًّ مِنَ الْكُ عُ كُ فَ . أَدْ يَاءَ شْ تِّبُ األَ رَ     أُ
  . لِّ قَ بَرِ إِلَى األَ كْ ا مِنَ األَ تْهَ كَ رَّ تِي حَ ) الَّ ةِ عَ فْ ةِ (الدَّ وَّ قَ الْقُ فْ يَاءَ وَ شْ تِّبُ األَ رَ أُ

كُ مِنَ  رَّ تَحَ يْثُ تَ ةِ بِحَ رَ عِ الْكُ فْ مُ لِدَ زَ لْ تِي تَ ةِ الَّ وَّ ةُ الْقُ فَ ا صِ . مَ عُ قَّ تَوَ   أَ
انِي؟ طِّ الثَّ لِ إِلَى الْخَ وَّ طِّ األَ الْخَ

   

ةٍ•  رَ     كُ

قٍ•  يطٍ الصِ رِ شَ

بِ•  شَ ةٍ مِنَ الْخَ عَ قِطْ
رٍ•  جَ حَ

 
 

 
 

 
 



      


         

تِجُ  نْ تَ : أَسْ اءِ صَ تِقْ ةُ االسْ ارَ هَ مَ
نْ  عَ ا  هَ فُ رِ عْ أَ اتٍ  ومَ لُ عْ مَ ى  لَ عَ ا  دً تَمِ عْ مُ ا؛  مَ ءٍ  يْ ةِ شَ فَ رِ عْ مَ إِلَى  لُ  صَّ تَوَ أَ نِي  إِنَّ فَ تِجُ  نْ تَ سْ أَ ا  مَ نْدَ عِ

 . ءِ يْ الشَّ ا  ذَ هَ

مُ � لَّ أتَعَ
نْ  هُ عَ فُ رِ يَعْ ا  مَ ى  لَ عَ ا  دً تَمِ عْ مُ ؛  عُ رَ أَسْ ا  مَ هُ يُّ أَ تَجَ  نْ تَ اسْ وَ  ، يْنِ دَ هْ الفَ ةِ  ورَ إِلَى صُ يمُ  اهِ إِبْرَ رَ  نَظَ

. هُ ارَ كَ فْ أَ فِيهِ  نُ  وِّ دَ يُ الً  وَ دْ دَّ جَ عَ أَ مَّ  ثُ ا.  مَ لِهِ جُ رْ أَ ولِ  طُ

         

      

      
    
   
  
   

        

    

      
 

       
    
   

 
ْ



      


         

؟  انَيْنِ يَوَ لٍّ مِنَ الحَ مِ كُ سْ لَى جِ ظُ عَ حِ ا أُالَ اذَ    مَ

ا؟ اذَ ؟ لِمَ عَ رَ و أَسْ دُ انَيْنِ يَعْ يَوَ  أَيُّ الحَ

بُ رِّ أُجَ
. انِ صَ الحِ وفِ وَ رُ لٍّ مِنَ الخَ ةِ كُ ورَ رُ إِلَى صُ نْظُ أَ

هُ تُ مْ دَ تَخْ ي اسْ لِيلُ الَّذِ ا الدَّ . مَ يمَ اهِ لَ إِبْرَ وَ دْ بِهُ جَ شْ الً يُ وَ دْ لُ جَ مَ   أَعْ
؟ عُ رَ انَيْنِ أَسْ يَوَ تِجَ أَيُّ الحَ نْ تَ سْ َ  ألِ

 
 

 

إجابات محتملة:الحصان كبير والخروف صغير، وللحصان سيقان أطول من سيقان الخروف.

الحصان؛ ألن سيقانه أطول.




               

    

التوقع المحتمل: األشياء التي، في المكان الدافئ ستنصهر ما عدا أقالم 

التلوين. بينما األشياء في المكان البارد ستبقى كما هي.

؟ ياءَ شْ ةُ األَ رارَ يِّرُ الْحَ غَ يْفَ تُ كَ

 ، عِ مْ ضَ أَقْالمِ الشَّ بَعْ ، وَ بْدٍ ةً مِنَ الزُّ عَ يْنِ قِطْ قَ بَ لٍّ مِنَ الطَّ عُ في كُ    أضَ
رَ  ، واآلخَ كانٍ دافئٍ ينِ في مَ بقَ دَ الطَّ عُ أَحَ مَّ أضَ ، ثُ جٍ لْ بَ ثَ عَّ كَ مُ وَ

. دٍ كانٍ بارِ في مَ

؟ يْنِ قَ بَ لٍّ مِنَ الطَّ ياءِ في كُ شْ ثُ لِألَ دُ يَحْ اذا سَ . مَ عُ قَّ   أتَوَ

   

ةٍ باقٍ بالستيكيَّ أَطْ

بْدٍ زُ

جٍ لْ بَيّ ثَ عَّ كَ مُ

عٍ مْ أَقْالمِ شَ

   

جٍ لْ بَيّ ثَ عَّ كَ مُ

عٍ مْ أَقْالمِ شَ

ةٍ باقٍ بالستيكيَّ أَطْ

      

ةٍ باقٍ بالستيكيَّ ةٍأَطْ باقٍ بالستيكيَّ أَطْ

 
 



    


               

 
 

؟ ياءُ شْ تِ األَ يَّرَ يْفَ تَغَ . كَ قائِقَ رَ دَ شْ رُ عَ نْتَظِ . أَ ظُ    أُالحِ

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

؟ تْ يَّرَ لْ تَغَ . هَ ياءَ شْ صُ األَ مَّ أفْحَ ، ثُ ثَرَ يْن أوْ أكْ تَ ي. أنْتَظرُ ساعَ صِ تَقْ   أَسْ

؟ ياءَ شْ رَ األَ يَّ ا الَّذي غَ . مَ تِجُ نْ تَ    أَسْ

 
 

 
 

إجابة محتملة:الزبد ومكعب الثلج انصهرا قليالً.

ت األشياء. الحرارة غيرّ

إجابة محتملة: انصهر الثلج إلى ماء. وانصهر الزبد أكثر. أصبحت أقالم الشمع دافئة.




      –          

  

ةُ رارَ الْحَ لْوانُ وَ اَألَ

ما في  هُ عُ مَّ أضَ ، ثُ يْنِ تَ جاجَ لٍّ مِنَ الزُّ ةِ كُ هَ وَّ لى فُ بِّتُ بالونًا عَ    أثَ
. سٍ مِ شْ كانٍ مُ مَ

؟ رُ تَفِخِ اآلخَ نْ لَمْ يَ ، وَ دُ الْبالونَيْنِ خَ أَحَ . لِماذا انْتَفَ تِجُ نْ تَ   أسْ

؟ ونَيْنِ بالُ لَ لِلْ صَ اذا حَ . مَ يْنِ تَ جاجَ سُ الزُّ .أَلْمِ ظُ    أُالحِ

 ر خْ األُ ، وَ بْيَضَ قٍ أَ رَ يْنِ بِوَ تَ جاجَ د الزُّ    أَلُفُّ إِحْ
. دَ وَ قٍ أَسْ رَ بِوَ

نْدَ  ثَرَ عِ نُ أَكْ خُ تَسْ ما سَ هُ يُّ . أَ يْنِ تَ جاجَ رُ إِلى الزُّ نْظُ . أَ عُ قَّ تَوَ   أَ
؟ سٍ مِ شْ انِ مُ كَ ا فِي مَ مَ هِ عِ ضْ وَ

   

يْنِ تَ جاجَ زُ

بْيَضَ قٍ أَ رَ وَ

دَ وَ قٍ أَسْ رَ وَ

ونَين بَالُ

 

 
 

 
 

إجابة محتملة: الزجاجة الملفوفة بالورق األسود أدفأ. انتفخ البالون المثبت 

على فوهتها.

اللون األسود امتص حرارة أكثر.

توقع محتمل: الزجاجة الملفوفة بالورق األبيض سوف تسخن أكثر.




              

    

 

 

 
 

إجابة محتملة: نعم، أستطيع أن أر الضوء.

ال، ال أستطيع رؤية الضوء.

ع. أستطيع رؤية الضوء خالل ورق  إجابة محتملة: أستطيع أن أر قليالً من الضوء خالل الورق المشمَّ

التغليف البالستيكي.

ا ؟ هَ بْرَ ءُ عَ وْ رُّ الضَّ وادُّ الَّتي يَمُ ما الْمَ
ءَ  وْ لْ أَر الضَّ . هَ تونيِّ رْ نْبوبِ الْكَ اللِ األُ رُ مِنْ خِ نْظُ . أَ ظُ    أُالحِ

اللِهِ؟ مِنْ خِ

 لْ أَر . هَ نْيومِ ومِ قِِ األلُ رَ نْبوبِ بِوَ فَ األُ رَ ي طَ طِّ   أغَ
؟ ءَ اآلنَ وْ الضَّ

ليفِ  قِ التَّغْ رَ امِ وَ دَ تِخْ مَّ بِاسْ ، ثُ عِ مَّ شَ قِِ المُ رَ دامِ الْوَ تِخْ بَةَ بِاسْ رِ يدُ التَّجْ عِ . أُ بَياناتِ لُ الْ جِّ    أسَ
لِّ حالةٍ؟ ءِ في كُ وْ يَةَ  الضَّ ؤْ يعُ رُ تَطِ لْ أَسْ . هَ تيكيِّ البالسْ

   

   

تونِيٍّ رْ نْبوبٍ كَ أُ

نْيومٍ ومِ ائِقِ أَلُ قَ رَ

عٍ مَّ شَ قٍ مُ رَ وَ

ليفٍ  ورقِ تَغْ

بالستيكيٍّ

اطٍ طّ مَ




              

    

 
 
 

 
 

إجابة محتملة: يمكن الرؤية خالل بعض األشياء ألنها شفافة. أما المواد غير الشفافة فتسمح بمرور 

بعض الضوء أو ال تسمح بمروره.

إجابة محتملة: أتوقع أن يسمح الزجاج الشفاف بمرور الضوء خالله. أستطيع أن أنظر نحو الخارج من 

خالل زجاج النافذة وأر األشياء وهذا يعني أن الضوء ينفذ من خالل الزجاج.

رَ ثَ فُ أَكْ شِ تَكْ أَسْ

. لِكَ بُ ذَ رِّ اللِها؟  أُجَ رورِ مِنْ خِ ءِ بالمُ وْ حُ للضَّ مَ  الَّتي تَسْ رَ خْ وادُّ األُ . ما الْمَ عُُ قَّ   أتَوَ

ا ؟ هَ يْرِ بْرَ غَ رُّ عَ الَ يَمُ وادِّ وَ ضِ الْمَ بْرَ بَعْ ءُ عَ وْ رُّ الضَّ ا يَمُ اذَ . لِمَََ تِجُ نْ تَ    أسْ



  


             

آةٍ. رْ امِ مِ دَ تِخْ ا بِاسْ ائِطً يءُ حَ أُضِ

آةٍ؟ رْ وَ مِ ا نَحْ ءً وْ تُ ضَ هْ جَّ ا وَ ثُ إِذَ دُ ي يَحْ ا الَّذِ . مَ عُ قَّ تَوَ    أَ

هُ  جِّ وَ . أُ ةً لِمَ ظْ ةَ مُ فَ رْ لُ الْغُ عَ أَجْ اءَ وَ وَ ضْ فِئُ األَ . أُطْ انَاتِ يَ بَ لُ الْ جِّ   أُسَ
؟ ثُ دُ ي يَحْ ا الَّذِ آةِ. مَ رْ وَ الْمِ ا نَحْ ءً وْ ضَ

   

آةِ؟ رْ امِ الْمِ دَ تِخْ ائِطَ بِاسْ يءَ الْحَ نِي أَنْ أُضِ نُ كِ مْ يْفَ يُ ي. كَ صِ تَقْ    أَسْ

ةٍ•  يرَ غِ آةٍ صَ رْ مِ

يٍّ•  وِ بَاحٍ يَدَ مِصْ

 
 

 
 

 
 
 

إجابة محتملة: سينعكس الضوء عن المرآة.

إجابة محتملة: ينعكس الضوء على الجهة المقابلة للمرآة.

إجابة محتملة: يمكنني تحريك المرآة التي يسقط عليها الضوء ألعكس الضوء في اتجاه الحائط.

يمكنني إضاءة أجزاء مختلفة من الحائط بتحريك المرآة.


